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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Képviselő-testület 2012. február 
2. napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.  
 

Határozatok: Tárgya: 

16/2012.(II.02.) Helyettesítő jegyző megbízása 

 
A jegyzőkönyv vezetése 26. oldaltól 27. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
Napirendi pontok: 

1. Helyettesítő jegyző megbízása 
 Előadó: polgármester 

 
Jelen vannak: 
dr. Juhász Attila Simon polgármester 
Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző-h. 
Pelyhe Istvánné alpolgármester 
Bajzát Ferenc képviselő 
Juhász Csaba István képviselő 
Kakuk Pál képviselő 
Kapuvári Csaba Képviselő 
Szántósi Rafael képviselő 
 
Meghívottként: 
Jelenléti ív szerint 
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal 
megjelent. 
. 
A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  
 
Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek 
arra, hogy a jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a 
Képviselő-testület két tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a 
Képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
 
Előterjesztés teszek a napirendi pontok vonatkozásában, kérem a Képviselő-testületet a javaslat 
elfogadására. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 
1. napirendi pont 
Helyettesítő jegyző megbízása 
Előadó: polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatalban jegyzőként működő dr. Pusztai-Csató Adrienn családi 
életében beállt változások miatt az Önkormányzatunkat – vele egyetértésben, kérésének 
megfelelően – gyors intézkedések megtételére készteti. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület 2012. február 2-ától 2012. június 30-áig hozzájárulni 
szíveskedjék, hogy Nagyné Kassai Magdolna jegyző asszony Felsőtárkányban heti 1 alkalommal 
helyettesítő jegyzői feladatokat láthasson el.  
 
Javaslom, hogy Önkormányzatunk vállalja, hogy a helyettesítéssel kapcsolatban felmerült 
költségeket úgymint helyettesítési díj, illetve költségtérítés a helyettesítés idejére a jogosultnak - 
havonta 25.000,- Ft költségtérítés, illetve 50.000,- Ft megbízási díjat - jóváhagyni 
szíveskedjenek. 
A helyettesítő jegyzővel kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű 
kiadások soráról teljesítjük. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
16/2012. (II. 02.) Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy 2012. február 2-ától 2012. június 30-áig Nagyné Kassai 
Magdolna jegyző asszony Felsőtárkányban heti 1 alkalommal helyettesítő jegyzői 
feladatokat lásson el. A jegyzői feladatok ellátásáért a helyettesítő jegyzőt havonta 25.000,- 
Ft költségtérítés, illetve 50.000,- Ft bruttó díjazás illeti meg. Két költség címén maximum 
összesen havonta 75.000,- Ft fizethető ki. A helyettesítő jegyzővel kapcsolatos költségeket a 
Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadások soráról teljesíti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. február 2. 
 
Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 14.25 órakor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 dr. Juhász Attila Simon Nagyné Kassai Magdolna 
 polgármester mb. jegyző 
 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 
 
 
 
Szántósi Rafael   Kapuvári Csaba 
    PB elnöke                               EEB elnöke 
 
 


